
 هل يصح العطف على شيء ؟ إذا كان أو مبعىن ))... ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم  (( :السائل

   هو أحسن ؟ هلإن، العطف على شيء  إال

، هذا ما يستقيم املعىن؛ ألنك إذا قلت: إىل أن يتوب عليهم صار معناه: إذا تاب عليهم فلك من ال ال :الشيخ

   األمر شيء ؟

  ليس لك من األمر شيء  :السائل

  إىل أن يتوب عليهم؛  :الشيخ

  ؛ ؟هللا يف األمر شيء ما هو  :السائل

صار معىن  ,اآلية : ليس لك من األمر شيء إىل أن يتوب عليهم إذا قلنالكن  هذا شيء ثان,هللا  ,ال :الشيخ

هذا ما يصح؛ ألن األمر هللا  :اآلية: فإن تاب عليهم فلك من األمر شيء؛ وهلذا أنكر ابن جرير هذا املعىن قال

 .أو ما تاب عليهمعليهم؛ والرسول ليس له من األمر شيء سواء تاب اهللا عليهم  تاب ماأو  مسواء تاب عليه

  واضح. 

  نعم. :السائل

بـَُهمْ  َأوْ  َعَلْيِهمْ  يـَُتوبَ  َأوْ  َشْيءٌ  اَألْمرِ  ِمنَ  َلكَ  لْيسَ  (( :الطالب ُهمْ  يـَُعذَماَواتِ  ِفي َما لِّلهِ ظَاِلُموَن َ  فَِإنـَوَما الس 

 َأْضَعافاً  الربَا تَْأُكُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  َأيـَها يا رِحيمٌ  َغُفورٌ  َوالّلهُ  َيَشاءُ  َمن َويـَُعذبُ  َيَشاءُ  ِلَمن يـَْغِفرُ  اَألْرضِ  ِفي

 َلَعلُكمْ  َوالرُسولَ  الّلهَ  لِْلَكاِفرِين َوَأِطيُعواْ  ُأِعدتْ  الِتي النارَ  َ◌واتـُقواْ  تـُْفِلُحونَ  َلَعلُكمْ  الّلهَ  َواتـُقواْ  مَضاَعَفةً 

  تـُْرَحُموَن ))

ليقطع طرفا من الذين كفروا أو  ((قال اهللا تبارك وتعاىل:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم؛كفاية,  :الشيخ

  )). ليكبتهم فينقلبوا خائبين

ليس  ((وقلنا إن القول الراجح أن قوله:  ,سبق الكالم على تفسري هذه اآلية ليس لك من األمر شيء )) ((

 ((معطوفا على قوله:  أو يتوب عليهم )) ((وعلى هذا فيكون قوله:  ,مجلة معرتضة لك من األمر شيء ))

أي يهيئ هلم أسباب التوبة حىت يتوبوا؛ وبينا أن هللا سبحانه وتعاىل على عبده  أو يتوب عليهم )) ليقطع ))؛ ((

 وعلى الثالثة الذين خلفوا )) إلى قوله: (( ((نا لذلك بقوله تعاىل: لتوبتني: توبة التوفيق؛ وتوبة القبول؛ واستدل

  .ب الرحيم ))ثم تاب اهللا عليهم ليتوبوا إن اهللا هو التوا

   ال الرابعة؛ والثالث ؟احلوهذه هي  ليقطع ))؛ ((على  أيضامعطوف  )أو يعذبهم ) ((قال: 

  . ليقطع طرفه، وليتوب عليهم، أو يكبتهم :الطالب



قل هل تربصون بنا إال إحدى  ((أي يعذم بعذاب من عنده؛ فهذا كقوله:  أو يعذبهم )) ((قال:  :الشيخ

ده يعين أو يعذم عذابا من عن بأيدينا ))الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم بعذاب من عنده أو 

والطاعون والزالزل وغري ذلك؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل على كل شيء قدير  فريسل عليهم رجسا أو رجزا, باملرض

.  

يعين أم يستحقون أحد هذه األمور ألم  ,موقعها مما قبلها أا تعليل هلاهذه اجلملة  فإنهم ظالمون )) ((

ظاملون إال التوبة؛ فإن اهللا إذا تاب عليهم زال وصفهم بالظلم؛ واألربعة الذين كان الرسول عليه الصالة والسالم 

يدعو عليهم كلهم تاب اهللا عليهم فأسلموا؛ ويف هذا إشارة كما سبق إىل أنه ال ينبغي لإلنسان أن يدعو على 

بل ال جيوز أن يدعو عليه باللعنة ألن اللعنة هي الطرد واإلبعاد عن  ,باللعنةغ يف الكفر والطغيان شخص مهما بل

كما أنه سبحانه وتعاىل   ,؛ فقد مين اهللا على هذا الكافر ارم فيتوبرمحة اهللا؛ وال حيل لك أن تتحجر رمحة اهللا

  حاله .قد مين على الفاسق الذي مل يصل إىل حد الكفر فيستقيم وتصلح 

  ؟ وما جعله اهللا إال بشرى )) ((ومن فوائد هذه اآلية أظن هي: 

وجل يف أفعاله وتشريعاته؛ وذلك ألن الالم  إثبات احلكمة هللا عز ليقطع طرفا )) ((من فوائد هذه اآلية: 

  والتعليل هو احلكمة . ,للتعليل

كفار ليقطع طرفا من الذين كفروا؛ وليس كل ومن فوائد هذه اآلية: أن اهللا سبحانه وتعاىل يسلط املؤمنني على ال

  ألن من حكمة اهللا أن يبقى اإلميان والكفر متصارعني دائما حىت يتبني املؤمن اخلالص من غريه . ,الذين كفروا

أو  ((خذالم؛ لقوله:  :ومن فوائد اآلية الكرمية: أن مآل الكفار واحد من هذه األمور األربعة؛ إهالكهم؛ الثاين

  يكبتهم فينقلبوا خائبين )) .

وهل لنا مثل  فينقلبوا خائبين )). ((ومن فوائد هذه اآلية: أن الكبت وهو اإلذالل واخلذالن هو اخليبة؛ لقوله: 

  يف هذا ؟ مثل قصة األحزاب فإن اهللا سبحانه وتعاىل ردهم على أعقام خائبني.

  اخل. ليس لك من األمر شيء )) ((مث قال: 

رد هذه اآلية: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ال ميلك شيئا من األمر؛ أي األمر الكوين؛ ويف هذه اجلملة من فوائد 

, اآلن على الذين يتعلقون بالرسول صلى اهللا عليه وسلم يف الدعاء واالستعانة به واالستغاثة به حىت بعد موته

بل إم عند الدعاء ولو كانوا بعيدين  ,احةالشريف يدعون الرسول صلى اهللا عليه وسلم صر  جتدهم عند القرب

  يتجهون إىل القرب ال إىل القبلة؛ وهذا من سفهم .



أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مكلف، يأمره اهللا وينهاه؛ وعليه فيكون يف  :هذه اجلملة بل هذه اآليةومن فوائد 

عبودية سقطت عنه التكاليف؛ وهذا هذا إبطال لدعوى من يقولون إن اإلنسان إذا وصل إىل حالة معينة من ال

 ,اليقني حىت وصل إىل الدرجة العليا سقط عنه التكليف يفترقى : إن اإلنسان إذا قول طائفة من الصوفية، يقولون

وال حيرمون عليه  عليه الصالة,وكل شيء واجب ليس بواجب عليه؛ فال يوجبون  ,وصار كل شيء حرام حالال له

إذا وصل  ,طريقتكاليف عندهم ما هي إال وسيلة و الرجل وصل إىل الغاية؛ وهذه الالزنا، وال شرب اخلمر؛ ألن 

هل حتتاج إىل طريق  ,لو أنك سافرت إىل بلد ووصلت إىل هذا البلد :غاية سقطت الوسيلة؛ فقالواالاإلنسان إىل 

متشي فيه ؟ ال؛ هم يقولون كذلك، العبادة طريق تصل به إىل غاية معينة إذا وصلت إليها سقطت عنه؛ فيقال 

  هلم: إذا كان النيب عليه الصالة والسالم  وهو أشرف اخللق ال يصل إىل هذه املرتبة فما بالك مبن دونه .

أو يتوب عليهم ))  ((الناس وأشدهم كفرا؛ لعموم قوله:  أعتاتوب على من فوائد اآلية الكرمية: أن اهللا تعاىل قد ي

.  

 ((ومن فوائدها أيضا: أن اهللا قد يعذب الكافرين عذابا ليس للمسلمني فيه يد بل هو من عند اهللا وحده؛ لقوله: 

  عذبهم )) .أو ي

ظامل مستحق أن ينكل اهللا به ألن وال فإنهم ظالمون )) ((ومن فوائد اآلية: أن اهللا ال يعذب إال بذنب؛ لقوله: 

إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فال  (اهللا ال حيب الظلم؛ بل إنه قال يف احلديث القدسي: 

  تظالموا ) .

  .وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

أوىل؛ بني ملن يكون باب ن دونه من اخللق من ملا ذكر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليس له من األمر شيء فم

يعين هللا  ,لالستحقاق واالختصاص وامللكالالم هنا  هللا ما في السموات وما في األرض ))و  ((األمر ؛ فقال: 

ما  ((يعين هللا ال لغريه؛ وقوله:  ,إلفادة احلصر املبتدأ ملكا واختصاصا واستحقاقا؛ واخلرب اجلار وارور مقدم على

ما اسم موصول يشمل كل ما يف السموات واألرض من إنس وجن وحيوان  السموات وما في األرض ))في 

ليب؛ وإما ألن املقصود ما إما ألن غري العاقل أكثر من العاقل فصار هذا من باب التغـ ومجاد وغري ذلك؛ وعرب ب

فانكحوا ما  ((مبن، ومنه قوله تعاىل: إذا كان املقصود األعيان واألوصاف فإنه يؤتى مبا ال , و األوصافاألعيان و 

يعين الذي يطيب لكم  ,ومل يقل: من ؛ ألنه ليس املقصود العني، املقصود الوصف طاب لكم من النساء ))

وتركنون إليه؛ على كل حال سواء كان ما من باب التغليب أو ألنه يقصد بذلك األعيان واألوصاف فإا تدل 

  موات وما يف األرض هللا.وأن مجيع ما يف الس ,على العموم



قل من  ((وقد صرح اهللا تعاىل يف القرآن بأن السموات سبع كما قال تعاىل:  ,هذه مجع السموات )) ((وقوله: 

 ,وإمنا فيه ظاهر ,أما األرض فليس يف القرآن نص على أا سبع رب السموات السبع ورب العرش العظيم ))

اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض  ((وهو قوله تعاىل:  ,ضني سبعايعين ما يدل ظاهرا على أن األر 

ن السماء اختالفا النوع والصفة؛ ألن األرض خمتلفة عفإن املثلية هنا ال ميكن أن تكون مثلية اجلنس و  مثلهن ))

ه عدد األراضني سبع؛ ولكن هذظاهرا؛ فتعني أن تكون املراد باملثلية العدد؛ وقد جاءت السنة مصرحة بذلك بأن 

قارات الضون السبع هل هي متجاورة أو متطابقة كالسموات ؟ ظن بعض العلماء أا متجاورة وأن املراد ا األر 

السبع؛ ولكن هذا ليس بصحيح، والصحيح أا متطابقة أي بعضها فوق بعض؛ ودليل ذلك قول النيب عليه 

فإن هذا يدل على  من سبع أراضين ) طوقه يوم القيمة ,من اقتطع شبرا من األرض ظلما (الصالة والسالم: 

أا متطابقة؛ إذ لو مل تكن كذلك مل يعذب هذا الذي اقتطع شربا من األرض إال بأرض واحدة فقط، مث هل 

وقال اآلخرون بل إا متباينة أي بني كل أرض  ,؛ قال بعض العلماء إا متالصقة؟هي متالصقة أو متباينة 

  الراجح من هذين القولني . على ورمبا نطلع عن طريق العلم احلديث ,لكوأخرى فاصل هواء، واهللا أعلم بذ

مضارع من  يغفر )) ما في السموات وما في األرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء )) (( ((وقوله: 

مأخوذة من املغفر الذي يوضع على الرأس عند القتال؛ فإنه ساتر  ,واملغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه ,املغفرة

  للرأس وواق للرأس؛ أليس كذلك ؟ ساتر وواق؛ فاملغفرة هي سرت الذنب والتجاوز عنه .

أي من اقتضت حكمته أن يغفر غفر له؛   ,هذه اآلية مقيدة؛ مباذا ؟ مقيدة باحلكمة لمن يشاء )) ((وقوله: 

إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك  ((ة مبا عدى الشرك فإن اهللا يقول: هذا واحد؛ ثانيا: مقيد

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد  ((لكن املشرك لو أسلم لغفر اهللا له لقوله تعاىل:  لمن يشاء ))

باحلكمة؛ يستثىن من له؛ ألن مشيئة اهللا مقرونة  ةغفر امل احلكمةفيكون إذا من يشاء أي من اقتضت سلف )) 

ما مل يتب فإن إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ))  ((قوله: ل ذلك من ؟ املشرك

  قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف )) . ((تاب غفر له لقوله تعاىل: 

هل يستثىن منه  من يشاء )) يعذب ((يعين ممن يستحق التعذيب؛ وقوله:  ويعذب من يشاء )) ((وقوله: 

املشرك ؟ ال؛ ال يستثىن منه املشرك؛ ألن املشرك قد أعلمنا اهللا تعاىل أنه ال يشاء أن يغفر له؛ فال يكون داخال يف 

إنه من  (( :بل هو يعذب املشرك قطعا؛ ألن وعده ال خيلف سبحانه وتعاىل؛ فاملشرك البد أن يعذب ,املشيئة

لكن لو تاب ؟ لو تاب فإن اهللا  عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ))يشرك باهللا فقد حرم اهللا 

  يتوب عليه ويغفر له .



 ,يغفر لمن يشاء )) ((: ختم اآلية ذين االمسني الكرميني مناسب جدا؛ لقوله واهللا غفور رحيم )) ((مث قال: 

؛ إذا ال يتم ؟ املتعدية املتعدية أو الالزمة الغفور اسم من أمساء اهللا طيب: فلكونه غفورا صار يغفر ملن يشاء؛

والثالث: احلكم  اين: اإلميان مبا تضمنته من صفة؛اإلميان ا إال بثالثة أمور؛ اإلميان بأا اسم من أمساء اهللا؛ والث

فنستفيد إذا من هذه اآلية ؛ ليس غفارا بال مغفرة بل هو يغفر يعين ,وهو أنه يغفر ,املرتتب على هذه الصفة

  إثبات االسم الغفور، إثبات الصفة املغفرة، إثبات احلكم املرتتب على هذا أنه يغفر ذه املغفرة .

اإلنعام؛ فاإلحسان واإلنعام من اه ذو الرمحة املقتضية لإلحسان و اسم من أمساء اهللا، والرحيم معن الرحيم أيضا

رمحته حيسن وينعم؛ وقد فسر من ينكرون الرمحة فسر الرمحة ن مقتضاه؛ بهو ممقتضى الرمحة وليس هو الرمحة بل 

إن اهللا ليس له الرمحة؛  :بأا اإلحسان أو إرادة اإلحسان؛ وهؤالء هم األشاعرة  ـ عفا اهللا عنا وعنهم ـ يقولون

خملوق؛ أما رمحة اخلالق وع لألمر الواقع؛ فيقال هلم: هذه رمحة من ؟ رمحة ألن الرمحة رقة ولني وخض: قالوا؟ ا ملاذ

إن الرقة واللني صفة مدح ألا  :فال تتضمن نقصا أبدا بل هي كمال حمض؛ مث إن قولكم إا رقة ولني فنقول

توجب أن اإلنسان خيضع لألمر  م إاوقوهل .إن رحمتي سبقت غضبي ) (خري من الغلظة؛ وهلذا قال اهللا تعاىل: 

هذا بالنسبة ملن ؟ بالنسبة لرمحة املخلوق؛ أما رمحة اخلالق فليس فيها  :الواقع وما أشبه ذلك حىت يرحم؛ نقول

ه فيما يتكلم به ويكون ابذملك من امللوك الذي ال أحد ينمثال خضوع إطالقا؛ مث إنه منقوض عليكم ألنه يوجد 

  عنده من الرمحة شيء عظيم .

  ؟أنكر عليه أحد منكره ونصحهإذا  ليس لك من األمر شيء )) ((ما حكم من حيتج باآلية:  :السائل

نعم أقول ليس يل من األمر شيء األمر الكوين، أنا ما أملك أين أهديك؛ لكن يل من األمر الذي هو  :الشيخ

  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف )) . ((النصيحة أن أنصحك قال اهللا تعاىل: 

 هم هو الوجه الثاين وهللا ما في السموات وما في األرض )) ((: التعبري بـ ما يف قوله تعاىل أال يكون :السائل

لكن  ,صحيح :الشيخ ؟ ( ليس في السماء موضع إال ملك راكع )للحديث: خلق كثري املالئكة  املالئكة ألن

   ,واحد املالئكة جنس واحد، املالئكة جنس

  والبشر جنس واحد ؟  :السائل

   البشر ما شاء اهللا أجناس ما حتصى  غري ,واحدجنس بشر وال الشيخ:

  أقصد مما يعقل  السائل:

الذي ال يعقل أجناس ال حتصى, اخرج للسوق عند األطعمة شوف عندك, ذر كبري وذر صغري,  الشيخ:

  .وحشرات أخرى, فنقول غلب ما ال يعقل 



  ؟  ه بشيءصفأن نذكرنا حترمي لعن املعني لكن هل جيوز  السائل:

  مثل أيش ؟  الشيخ:

   ؟ ...أبو هريرة رضي اهللا عنه ملا وجد املرأة  مثاليعين  السائل:

   .يعين تلعن الفاسق, قصدك الشيخ:

  كما فعل أبو هريرة,  نقول: يا فاسق يا زان، نصفه ال السائل:

  قول هات أربعة شهود يشهدون بأن هذا الرجل زىن بامرأة؛ هذا قذف ن ال, يا زان الشيخ:

  إا زانية ؟ للمرأة: لكن قوله   السائل:

زانية بغري زىن الفرج؛ ألن الرسول أخرب بأن املرأة إذا استعطرت فمرت بقوم فهي  أا ميكن قصده ال,  الشيخ:

  يعين أن فعلها هذا سبب للزنا . ,يعين زانية ,كذا

   هل جيوز الدعاء بغري اللعن على املعني ؟ السائل:

  نعم جيوز,  الشيخ:

   ؟ ليس لك من األمر شيء )) ((: واآلية  السائل:

   هذا يف اللعن فقط . الشيخ:

   األمر شيء ؟ يفيف الدعاء ليس لك حىت هذا  ليس لك من األمر شيء )) ((: اآلية السائل:

  على حق . إذا دعوت عليه مبقدار مظلمته فأناال،  الشيخ:

   ...الكافر  السائل:

  ما يلعن حىت لو علمنا أن هذا الرجل كافر يكفر باهللا ويسجد الصنم ما نلعنه؛  الشيخ:

   ؟ هلعنما الفرق بني الدعاء عليه وبني  السائل:

 نعه من رمحة اهللا؛ وماهللا؛ فأنت اآلن تدعوا عليه بشيء مين اللعن معناه الطرد واإلبعاد عن رمحة االفرق أل الشيخ:

  .وجل اهللا عز ن يرمحه ألدام اإلنسان مل ميت فهو يعين قابل 

 الِتي النارَ  تـُْفِلُحوَن َواتـُقواْ  َلَعلُكمْ  الّلهَ  َواتـُقواْ  مَضاَعَفةً  َأْضَعافاً  الربَا تَْأُكُلواْ  الَ  آَمُنواْ  الِذينَ  َأيـَها ((ياالطالب: 

  تـُْرَحُموَن )) َلَعلُكمْ  َوالرُسولَ  الّلهَ  لِْلَكاِفرِيَن َوَأِطيُعواْ  ُأِعدتْ 

 يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. قال اهللا تعاىل: الشيخ: 

  .هللا ما في السموات وما في األرض )) ((الطالب: من أين ؟ واتقوا اهللا لعلكم ترحمون )) 



وهللا ما في السموات وما في األرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء واهللا غفور  ((قال اهللا تعاىل: : الشيخ

  رحيم )) .

ما يف السموات )) وما من صيغ العموم كما  من فوائد هذه اآلية: بيان عموم ملك اهللا سبحانه وتعاىل؛ لقوله: ((

  هو معروف .

  رب حقه التأخري؛ ومن طرق احلصر تقدمي ما حقه التأخري.ثانيا: انفراد اهللا بذلك لتقدمي اخلرب، واخل

اآلية: إثبات تعدد السموات؛ وقد بني اهللا تعاىل يف كتابه أا سبع مسوات؛ أما األرض فذكرت هذه ومن فوائد 

  السنة أا سبع . تفيشمل مجيع األراضني وقد بين ,بصيغة اإلفراد واملراد اجلنس

ويتفرع على ))  ويعذب ((وإثبات التعذيب؛ لقوله:  يغفر ))؛ ((ت املغفرة هللا؛ لقوله: من فوائد اآلية الكرمية: إثبا

  وأن األمر له يف التعذيب واملغفرة . ,هاتني الفائدتني: إثبات متام سلطانه يف ملكه

؛ واملشيئة تأيت كثريا يف القرآن  من يشاء )) ((وقوله:  لمن يشاء )) ((ومن فوائدها: إثبات املشيئة؛ لقوله: 

  أي من اقتضت احلكمة املغفرة له ومن اقتضت احلكمة أن يعذب . ,ولكنها مقرونة باحلكمة ,الكرمية

 ,مسني الكرميني من أمساء اهللا ومها: الغفور والرحيم؛ وإثبات ما تضمناه من صفةاالومن فوائد هذه اآلية: إثبات 

  والرمحة مأخوذة من الرحيم . لغفور,اوهي ؟ وهي املغفرة مأخوذة من 

وهو أنه ويغفر  ,ومن فوائدها أيضا: إثبات احلكم املرتتب على ذلك؛ وهو ما يعرف عند بعض العلماء باألثر

كونه امسا من ن به يتضمن ثالثة أمور: اإلميان بإلميااويرحم؛ والقاعدة يف أمساء اهللا أنه إذا كان االسم متعديا فإن 

فإن اإلميان به  لى ذلك؛ وإذا كان الزما غري متعدوباحلكم الذي يرتتب ع ,دل عليه من صفة وما ,أمساء اهللا

  واإلميان مبا دل عليه من الصفة . ,من أمساء اهللا اامسه يتضمن اإلميان ب

اخلطاب بالنداء يدل على  يردتص. يا أيها الذين آمنوا ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) ((مث قال اهللا تعاىل: 

بق مبا يفيد االنتباه واخلطاب الذي يعتىن به يسب يقظة املخاطب وانتباه املخاطب؛ االهتمام به؛ ألن النداء يوج

   واالستحقاق.

, أوال: اإلغراء واحلث على ما تضمنه اخلطابيا أيها الذين آمنوا ))  ((؛ وتوجيهه إىل املؤمنني يدل على فوائد

يا كرمي أكرم كما تقول للرجل ختاطبه:   ,ؤالء باسم اإلميان يدل على أن ذلك من أجل أن يثري مهمهمه ألن مناداة

يعين من أجل كرمك أكرم؛ وتقول: يا رجل  ,يا كرمي فإن هذا من باب اإلغراء واحلث ضيفك؛ فإنك إذا قلت:

غراء واحلث؛ ويفيد أيضا: أن االلتزام اترك السفلة، أو يا حليم اترك السفه، وما أشبه ذلك؛ فاملقصود مبثل هذا اإل

ترك أكل الربا من مقتضيات اإلميان؛ ألن اخلطاب وجه  :مبا دل عليه اخلطاب من مقتضيات اإلميان؛ فمثال



للمؤمنني؛ ويستفاد أمر ثالث: وهو أن املخالفة يف هذا منقصة لإلميان وسبب لنقصانه؛ إذا نستفيد يف تصدير 

, مام به والعناية به؛ أما توجيه اخلطاب إىل املؤمنني فنستفيد منه ثالثة أشياء: اإلغراءاخلطاب بالنداء أيش؟ االهت

  اإلميان.يف مل مبقتضى اخلطاب من متام اإلميان؛ وأن خمالفته نقص واحلث؛ وأن االمتثال والع

جيب اإلميان به؛ هي  تأيت هكذا مطلقة يف القرآن الكرمية؛ لكن معناها مقيد مبا يا أيها الذين آمنوا )) ((وقوله: 

ولكن البر من آمن باهللا واليوم اآلخر  ((لكنها مقيدة مبا جيب اإلميان به؛  ,أي شيءباإلميان مطلقة تشمل 

ميان بستة أشياء: باهللا وبني الرسول عليه الصالة والسالم أن اإلميان يتضمن اإل والمالئكة والكتاب والنبيين ))

بل اإلقرار  ,ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره؛ مث اإلميان املراد به ليس جمرد التصديق فقط

املتضمن أو املستلزم للقبول واإلذعان؛ أما جمرد أن يصدق اإلنسان بالشيء فإنه ليس مبؤمن؛ فأبو طالب مثال 

بد من قبول   صلى اهللا عليه وسلم ومع ذلك مل ينفعه؛ ألنه مل يقبل ومل يذعن؛ فالمصدق بأن حممدا رسول اهللا

  يعين انقيادا . ,ويش بعد ؟ وإذعان

آمنوا بأيش ؟ مبا جيب اإلميان به، وهي األمور الستة اليت بينها الرسول عليه الصالة  يا أيها الذين آمنوا )) ((

  .) ورسله واليوم اآلخر والقدر خيره وشرهأن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه  (والسالم: 

األخرى؛  اتاعفه الشرب واللبس والسكىن واالنتفاألكل معروف وخال ال تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة )) ((

لكنه عرب باألكل ألنه أخص ما يكون يف مالبسة اإلنسان؛ فالذي يدخل إىل جوفك ليس كالذي تلبسه ظاهر 

؛  ؛ فإن أبلغ ما يكون يف مالمسة اإلنسان وهو األكل؛ وهلذا ى عنهوليس كالبيت الذي تسكنه ,جسدك

واإلنسان عندما يكون عنده شيء وهو جائع عاري ليس عنده سكن؛ ما الذي يقدم ؟ األكل؛ فهو أشد ما 

الربا يف اللغة  ال تأكلوا الربا )) ((وقوله: ال تأكلوا الربا ))  ((يكون ضرورة لإلنسان هو األكل؛ وهلذا قال: 

علت؛ ومنه الربا مجع رابية للمكان املرتفع  :يعين فإذا أنزلنا عليها اهتزت وربت )) ((الزيادة ومنه قوله تعاىل: 

يسمى ربا و ونساء  ويسمى ربا الفضل؛من األرض؛ واملراد بالربا هنا الربا الشرعي؛ وهو زيادة ونساء؛ زيادة 

الذهب بالذهب والفضة  (بينها النيب صلى اهللا عليه وسلم يف قوله:  النسيئة؛ ويكون الربا يف أموال خاصة

هذه األشياء الستة متفق على جريان الربا  بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح )

سه لزم فيه أمر غري جنبفيها؛ فإذا أبدل جنس مبثله لزم فيه شيئان: التساوي والتقابض يف جملس العقد؛ وإذا بيع 

واحد وهو التقابض يف جملس العقد؛ إال بني الذهب والفضة وسوامها فإنه ال يشرتط التقابض يف جملس العقد؛ 

واضح ؟ إذا األموال الربوية ستة: الذهب والفضة والرب والشعري والتمر وامللح؛ إذا بيع واحد منها مبثله لزم فيها 

  أمران ومها يا آدم ؟ 



  وجملس العقد؛  التقابض: الطالب

كون سواء؛ وإذا بيع بغري جنسه ما اين ؟ التماثل، التماثل يعين أن يهذا التقابض يف جملس العقد، والث: الشيخ

عدى الذهب والفضة فإنه يشرتط التقابض يف جملس العقد فقط دون التساوي؛ أما الذهب والفضة فإذا بيع 

حدمها باألجناس األخرى األربعة فإنه ال يشرتط التقابض؛ وإذا بيع أ ,أحدمها باآلخر فالبد فيه من التقابض

زم التساوي وزنا والتقابض؛ فال جيوز أن تبيع غراما بغرامني ولو كان يدا علوم ؟ طيب فإذا بعت ذهبا بذهب لم

بيد؛ وهذا يسمى ربا الفضل ألجل الزيادة؛ وال جيوز أن تبيع غراما بغرام ولكن مع عدم القبض؛ ويسمى هذا ربا 

؟ ال يشرتط ال تقابض وال لنسيئة؛ وإذا بعت ذهبا بفضة غراما بعشرة جيوز لكن يدا بيد؛ وإذا بعت فضة برب ا

يعين فيجوز أن أشرتي منك صاع بر بدرمهني  ,تساوي ؛ ملاذا ؟ ألن الذهب والفضة مع غريمها ال جيري فيهما الربا

لك ألن الربا بني الذهب والفضة وما سوامها تقبضين كل هذا جائز؛ وذ ملوإن مل أقبضك؛ وكذلك لو قبضتك و 

الذهب  (ليس جبار؛ الدليل على اشرتاط القبض والتساوي يف اجلنس الواحد قول النيب عليه الصالة والسالم: 

فإذا  ,الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثال بمثل سواء بسواء يدا بيد

إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا  ( فقال: )  اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد

  يعين إال خذ وأعطين يعين يدا بيد . ) ءهاالذهب بالفضة ربا إال هاء  (وقال:  ؛) كيف شئتم إذا كان يدا بيد

يشمل ما إذا  كيف شئتم إذا كان يدا بيد )  إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا (لكن قد يقول قائل: إن قوله: 

باع برا بفضة فإن اجلنس خمتلف؛ وإذا طبقنا هذا على احلديث قلنا البد أن يكون يدا بيد ألنه قال عليه الصالة 

نقول: نعم هذا هو مقتضى هذا  )إذا اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ( والسالم: 

قدم النبي صلى اهللا  ما ثبت يف الصحيحني من حديث ابن عباس رضي اهللا عنهما قال:احلديث؛ لكن خيصصه 

من أسلف في شيء فليسلف في ( عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: 

يعين  ,ويؤخرون املثمن الثمنومعىن يسلفون يعين يقدمون الدراهم  .) شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم

يأيت الرجل ويشرتي من صاحب البستان مترا ملدة سنة أو سنتني بدراهم يعطيها إياه نقدا؛ فهنا اشرتي متر بدراهم 

إذا اختلفت  (هذا هو الدليل لتخصيص قوله صلى اهللا عليه وسلم: ر القبض؛ والسلم جائز باإلمجاع و مع تأخ

  هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .

إذا اختلفت هذه  (ما تقولون ؟ جائز؛ جائز لقوله:  ,إذا باع صاعا من الرب بصاعني من الشعري يدا بيدب, طي

  األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد ) .



إذا الربا يكون يف أموال خاصة وهي ستة بنص احلديث؛ أما ما عداها فإن من أهل العلم من قال ليس فيها ربا،  

الستة ال ربا فيه؛ ومن أهل العلم من قال إن ما كان مبعناها فله حكمها؛ فاألوراق النقدية كل شيء سوى هذه 

يعين جعلت عوضا عن  ,ن فضةحكم ذلك النقد؛ فإذا كانت أوراقا عاملستعملة اآلن بدال عن النقد يكون هلا 

األصناف فبيعوا   فإذا اختلفت هذه (فضة فلها حكم الفضة؛ لكن إذا اختلف جنسها دخل يف عموم قوله: 

؛ الستةكذلك أيضا الذرة والرز ليسا من أصناف الستة لكنهما مبعىن األصناف   كيف شئتم إذا كان يدا بيد )؛

  فإنك ال جتد فرقا بني الرب والرز أو بني الشعري والذرة، كل منهما طعام يقتات .

كيلوين بكيلوين ونصف أو   ينتعطي الفواكه كالربتقال والعنب هل فيها ربا ؟ ليس فيها ربا؛ فيجوز أنطيب, 

  ربا.الهذا ال جيري فيه ألن  يعين كيلوين عنب بكيلوين ونصف عنب ال بأس؛ ,بثالثة من العنب

  صناف الستة .األجيوز، جيوز ألا ما هي من  طيب سارة بسيارتني ؟

  صناف الستة .األألا ليست من  ,بعري ببعريين ؟ جيوز

صناف الستة؛ وعلى هذا فقس؛ فأنت إذا عرفت األجيوز؛ ألنه ليس من  طن من احلديد بطن ونصف ؟

  وأحل اهللا البيع وحرم الربا )) . ((فما عدى ذلك فقد قال اهللا فيه:  ,األصناف الستة وما كان مبعناها متاما

  الربا.ولو مع عدم التقابض؛ ألن هذا ال جيري فيه  ,؛ ولو مع عدم التقابض ؟ نعملو باع ثوبا بثوبني ؟ جيوز

(( مبعىن أنك تكرر مرتني فيكون ضعفا كدرهم بدرمهني  ,ضعف الشيء مثله ضعافا مضاعفة ))أ ((وقوله تعاىل: 

وبعد سنة جنعله  ,فمثال درهم بدرمهني وبعد سنة جنعله بثالثة دراهم ,يعين مزيدة على الضعف األول ))مضاعفة 

إما أن تويف  :شخص فإذا حل األجل قالالستدين الرجل من بأربعة دراهم؛ هذا هو فعل اجلاهلية، ربا اجلاهلية؛ ي

إما أن  :إذا حل وقدره ألف يقول :مثال إذا أوىف برئت ذمته؛ إذا مل يوف يريب مبعىن أنه يزيد؛ فيقول وإما أن تريب؛

إما أن تويف وإما  :قالومل يوف إىل السنة القادمة بألفني؛ فإذا جاءت السنة القادمة  لف وإال فهو عليكاألتوفيين 

 ,جنعله للثالثة لكن يكون بثالثة آالف؛ هذه أضعاف مضاعفة :قال مل يوفأن تريب؛ فإذا أوىف برئت ذمته وإن 

اره كما قال اهللا تعاىل: إلنسان وليس عنده شيء فالواجب إنظوالشك أا ظلم عظيم؛ ألنه إذا حل الدين على ا

فاملمتنع عن  )) اال يكلف اهللا نفسا إال ما آتاه ((قال اهللا تعاىل: و  وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) ((

  .ار ع العجز آمث؛ ألن اهللا أوجب اإلنظواملطالب بالوفاء م ,الوفاء ليس بآمث مع العجز


